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A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE 
E A TRANSFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE DADOS 
PESSOAIS: UMA ANÁLISE DO 
PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE 
DA REDE FACE AO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Daniel Evangelista Vasconcelos Almeida1

2

1. INTRODUÇÃO

O estudo sobre a transferência internacional de dados pessoais é importante pois 
pode representar violação à privacidade. As redes sociais, a exemplo, coletam uma série 
de dados pessoais e, em seus termos de uso, estabelecem que haverá a transferência 
destes para outros países onde ocorrerá o processamento3. 

Existem dois sistemas básicos para a transferência internacional de dados 

a transferência internacional de dados pessoais apenas quando o país destinatário 
respeite a legislação do país onde o dado foi coletado. 

Em contrapartida, de acordo com o modelo organizacional, é possível a 
transferência de dados para qualquer país se atribuindo ao provedor a responsabilidade 
por qualquer ilícito derivado do ato. O modelo organizacional objetiva garantir a 
governança na internet e a neutralidade da rede. 

Atribuir a um provedor de internet o controle dos dados pessoais pode respeitar 

que no país destino pode não haver proteção à privacidade. 

Assim sendo, em vista o Estado Democrático de Direito, o presente artigo tem 

proteção de dados pessoais com o da neutralidade e governança da rede. 

Portanto, o trabalho, através de uma pesquisa qualitativa com revisão 

pessoais é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

1  Doutorando em Direito pela UFMG. Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Professor de Direito Civil da FAMIG. 
Professor da pós-graduação lato sensu da PUC Minas. Advogado especialista em Direito Digital. E-mail: danielevangelista@gmail.com

2 Doutora e Mestra em Direito Privado pela PUC Minas. Professora do Departamento de Direito da UFOP. 

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UFOP. E-mail: juliana.almeida@ufop.edu.br

3  LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet. São Paulo: Saraiva. 2011.
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2. Desenvolvimento

A transferência internacional de dados pessoais

O estudo a respeito da transferência internacional de dados pessoais é importante na medida 

em que o avanço tecnológico proporciona uma interação fácil entre o mundo. Desde o ano de 1980, 

quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE – publicou as 

“Diretrizes sobre Proteção da privacidade e o Fluxo Transnacional de Informações Pessoais”4, há uma 

preocupação com a transnacionalidade no tratamento de dados pessoais. Ocorre que as diretrizes não 

são vinculativas, sendo consideradas soft law, ou seja, não vinculam os Estados membros da OCDE5. 

Já no ano de 1995, veio o primeiro instrumento normativo com caráter vinculativo, a Diretiva 95/46/

EC da União Europeia6. No referido instrumento há no artigo primeiro uma norma que assegura que 

os Estados membros da União Europeia devem assegurar que as legislações internas estejam em 

conformidade com a diretiva7. 

No mesmo sentido, a nova diretiva de proteção de dados pessoais europeia, conhecida como 

GDPR, adota em seu artigo 45 que não se pode transferir dados para outros países8. Destarte, caso 

sejam cumpridos requisitos tais como adequação do país de destino, é autorizada a transferência9. 

internacional de dados pessoais apenas quando o país destinatário respeitar a legislação do país onde 

o dado foi coletado.

Existem dois modelos básicos de transferência internacional de dados pessoais, quais sejam, 

país, sendo atribuída à companhia a responsabilidade por qualquer violação de privacidade ou ilícito 

derivado do ato. Há quem defenda que o modelo organizacional, por ser descentralizado, respeita o 

princípio da governança10. 

Governança da Internet é a atuação conjunta dos diversos atores (Governo, sociedade civil, 

iniciativa privada, universidades, entre outros) no direcionamento do uso da rede. A Internet é um 

fenômeno transnacional, não possuindo barreiras físicas. Até então, foi construída de maneira a se 

dissociar de normas legais dos Estados, não havendo imposição de uma norma de um país sobre outro. 

Daí decorre a importância da Governança da Internet, pois garante o uso cada vez mais livre e sem 

censura, tendo em vista a atuação multissetorial dos atores na formação das normas, princípios, usos 

4 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade e dos 
Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Disponível em: <http://
www.oecd.org/sti/ieconomy/15590254.pdf>. Acesso em: 10/09/2016.
5 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot; ANJOS, Lucas Costa dos, BRANDÃO, Luiza Couto Chaves. Governança global da internet, 

con!itos de leis e jurisdição. Belo Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade, 2018.
6 Disponível em: <http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_pt.pdf>. Acesso em: 05/10/2016.
7 KUNER, Chrtistofer. Extraterritoriality and regulation of international data transfers in EU data protection law. International 

Data Privacy Law, v. 5, n. 4, p. 235-245, 2015
8 MONTEIRO, Renato Leite. O Impacto da Regulação Geral de Proteção de Dados da UE em Empresas Brasileiras. Baptista 

Luz Advogados, São Paulo, 21 mai. 2018.  Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/institucional/o-impacto-da-regulacao-geral-de-
protecao-de-dados-da-ue-em-empresa-brasileira/>. Acesso em: 10/09/2018.
9 MADGES, Robert. GDPR’s global scope: the long story. Medium, [S.l], 12 mai. 2018. Disponível em: <https://medium.com/
mydata/does-the-gdpr-apply-in-the-us-c670702faf7f>. Acesso em: 10/09/2018.
10 INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM INTERNET E SOCIEDADE. Transferência Internacional de Dados no PL 5276/16. 
Belo Horizonte: Instituto de Referência Disponível em: <http://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Transfer%C3%AAncia-
Internacional-de-Dados-POR.pdf>. Acesso em: 10/09/2018.
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e costumes11.

Atribuir a uma companhia o controle dos dados pessoais pode, por um lado, respeitar o 

já que em um determinado país pode não haver proteção à este direito. Em verdade, é possível se pensar 

em um sistema híbrido, por meio do qual se permita a transferência apenas para países que respeitem 

certas normas fundamentais de proteção de privacidade, bem como que a companhia se responsabilize 

sobre qualquer ato decorrente desta transferência.

A legislação brasileira

O Marco Civil da Internet, em seu artigo 11, normatiza que deverá ser observada 
a legislação brasileira em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e 
tratamento de registros, de dados pessoais, desde que pelo menos um dos terminais 
esteja localizado no Brasil, ou seja, estando o usuário ou provedor sediado no Brasil, 
deverá ser respeitado o ordenamento jurídico desse país. O §2º do citado artigo normatiza 
que se aplica a regra às atividades realizadas por companhias estrangeiras desde que 

companhia com sede no território brasileiro12.

vista a vinculação com o ordenamento jurídico pátrio quando a coleta dos dados ocorrer 
neste território. No entanto, com a aprovação da lei geral para a proteção de dados 
pessoais, há uma relativização da regra, ao prever que a transferência é permitida para 
países que proporcionem nível de proteção de dados pessoais ao menos equiparável ao 
dispositivo normativo. Assim dispõe o artigo 33:

Art. 33.  A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos:

I - para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado 
ao previsto nesta Lei;13

não vincula a plataforma à legislação brasileira, é exigido tão somente proteção em nível 
equiparável. Existem ainda outras hipóteses de transferência, estabelecidas nos incisos 
II a IX do artigo 3314.

11 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
12 BRANT, Cássio Augusto Barros. Marco Civil da Internet: comentários sobre a Lei 12.965/2014. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2014.
13 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário O$cial da União. Brasília, 15/08/2018.
14 II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de 
proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:
 a) cláusulas contratuais especí+cas para determinada transferência;
 b) cláusulas-padrão contratuais;
 c) normas corporativas globais;
 d) selos, certi+cados e códigos de conduta regularmente emitidos;
 III - quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de 
investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;
 IV - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
 V - quando a autoridade nacional autorizar a transferência;
 VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional;
 VII - quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo 
dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;
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O inciso III traz a regra sobre a transferência no caso de cooperação judicial para 
investigação15

titular dos dados. Os incisos V a VII se referem às hipóteses nas quais há intervenção de 
entidades, no caso de autorização, compromisso assumido em acordo internacional e 

Os incisos II e VII são um paradoxo dentro da legislação, pois parece normatizar 
o sistema organizacional de transferência ao estabelecer que esta é permitida “quando 
o titular tiver fornecido o seu consentimento para a transferência, com informação 

determinada transferência;”. Em verdade, geralmente a coleta de dados pessoais é 
derivada de um termo de adesão, o que não expressa inequivocamente a vontade do 
titular. Seria um paradoxo acreditar que o consentimento em uma política de privacidade 
de um site qualquer, por exemplo, é capaz de representar a vontade do titular do dado 
pessoal.

Acredita-se que o sistema jurídico não é mais organizacional como é disposto 
no Marco Civil da Internet, mas sim híbrido, com a possibilidade de transferência 
pela companhia, desde que respeitadas normas fundamentais de proteção de dados 

especial, já que esta revoga a lei geral16. Há autores que defendem que o Marco Civil 
deverá prevalecer sobre a norma de proteção de dados pessoais.

Sob essa hierarquia, as normas do Marco Civil prevaleceriam em todos os casos envolvendo consentimento 
na Internet, mesmo que haja casos em que o modelo proposto pela Lei de Proteção de Dados seria mais 
adequado (i.e, temas envolvendo a proteção de dados e o consentimento online)17.

Respeitada a opinião, acredita-se que em se tratando de Internet, o Marco Civil 
seria a lei geral, sendo as demais leis especiais, como a de proteção de dados pessoais. 

pessoais. No que se refere à proteção de dados pessoais, a lei geral de proteção de dados 
pessoais deve prevalecer em detrimento das normas do Marco Civil da Internet em caso 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

contudo pode violar a neutralidade e governança na rede, na medida em que restringe 

 VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento especí+co e em destaque para a transferência, com informação 
prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras +nalidades; ou
 IX - quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei.)
15 Sobre o tema ver ALMEIDA, Juliana. E.; ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos . Os Provedores de Aplicação de Internet e 
a Mitigação do Princípio da Finalidade em Vista da Cooperação com Agências de Inteligência. Revista de Direito, Governança e Novas 

Tecnologias, v. 2, p. 53-74, 2016.
16 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6 ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1995.
17 INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM INTERNET E SOCIEDADE. Transferência Internacional de Dados no PL 5276/16. Belo 
Horizonte: Instituto de Referência de Internet e Sociedade. 2018. Disponível em: <http://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/05/
Transfer%C3%AAncia-Internacional-de-Dados-POR.pdf>. Acesso em: 10/09/2018.
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a liberdade dos atores da Internet. Em contrapartida, o modelo organizacional privilegia 
a neutralidade e governança na rede em detrimento da proteção da privacidade.

Foi evidenciado que os sistemas são antagônicos, de forma que a adoção de 
um ou de outra terá consequências diretas na proteção dos dados pessoais. Contudo, 
é possível a adoção de um sistema híbrido, por meio do qual se permita a transferência 
apenas para países que respeitem certas normas fundamentais de proteção de 
privacidade além de responsabilizar o provedor por qualquer ato decorrente desta 
transferência. 

Dessa forma, é possível se proteger direitos fundamentais no tratamento de 
dados pessoais, sem que isso implique em uma restrição a liberdade dos agentes. 
Evidente que a proteção da privacidade, quando imposta como um dever e tida como 

que deve prevalecer. Entende-se que como a privacidade é um direito fundamental 
do indivíduo, deve-se tutelá-la em detrimento a liberdade plena para a transferência 
internacional dos dados pessoais.
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